Protokół Nr 4.15
z posiedzenia Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Ełku, które
odbyło się w dniu 26 stycznia 2015 roku w godzinach 1100– 1200
Obrady Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji w/g załączonej listy obecności; na
15 członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 11. W związku z tym obrady Komisji
i podejmowane decyzje są prawomocne.
W posiedzeniu Komisji nie uczestniczyli radni: Ireneusz Dzienisiewicz, Piotr Karpienia,
Nikodem Kemicer i Tomasz Przekop.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
 Zastępca Prezydenta Miasta - Kamil Buksa,
 Skarbnik Miasta – Jarosław Wróbel,
 Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Irena Katarzyna Podlecka,
 Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego – Andrzej Semeńczuk,
 Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami – Marta
Herbszt,
 Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju – Renata Samełko,
 Prezes Zespołu Inwestycji Sp. z o.o. - Halina Bender,
 Naczelnik Wydziału Edukacji – Stanisław Zalewski,
 Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds Organizacji Pozarządowych – Maciej Juchniewicz,
 radca prawny Urzędu Miasta – Zofia Pietkiewicz.
Przyjęty porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opinia Komisji do projektów uchwał:.
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027,
2) w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2015,
3) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach
chronionych na terenie Gminy Miasta Ełk,
4) w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie
użytecznych w Ełku na rok 2015,
5) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na
uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu
Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku,
6) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami
dziennymi,
7) w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury
fizycznej,
8) innych z porządku sesji Rady Miasta zaplanowanej na dzień 27 stycznia 2015 r.
i dotyczących prac Komisji.
4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
Do punktu 1
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zapoznał zebranych z propozycją porządku
obrad.
Członkowie Komisji jednomyślnie; poprzez aklamację przyjęli proponowany porządek obrad
jw.

Do punktu 2
P Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk zwrócił się o zgłaszanie uwag do protokółu
z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag i jednomyślnie – poprzez aklamację przyjęli
protokół Nr 3.14 z dnia 22 grudnia 2014 roku z ostatniego posiedzenia Komisji.
Do punktu 3
1 i 2) Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027, który zawiera zmianę:
W załączniku Nr 1 do uchwały dokonuje się zmiany w roku 2015, w tym:
1. Zwiększa się dochody bieżące 2015 r. o kwotę 7 200 zł z tytułu sprzedaży samochodu
Straży Miejskiej,
2. Zwiększa się wydatki 2015 r. o kwotę 619 886 zł, w tym:
1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 382 686 zł (zwiększa się wydatki na opiekę
społeczną: jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej – 33 294 zł i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 392 zł, zadania
remontowe na drogach wewnętrznych – 200 000 zł, zadania remontowe – hala sportowa przy
ul. Kolbego – 135 000 zł).
3. Zmniejsza się przychody budżetu 2015 o kwotę 1 000 000 zł z tytułu spłaty pożyczek
udzielonych dla ECK w Ełku oraz zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków
o kwotę 1 612 686 zł.
Następnie Skarbnik Miasta Jarosław Wróbel omówił projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Ełku na 2015 rok:
Proponowane zmiany obejmują:
I) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Strategii
i Rozwoju:
1. Projekt: „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach ” – dział 720 rozdział 72095
Mając na uwadze oszczędności podczas realizacji projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii
i Mazurach” Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wyraziło zgodę na utworzenie nowego
zadania tj. delegacje. W związku z tym wprowadza się nowy paragrafu 4417 do planu
budżetu wydatków na 2015 roku, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe. Zmiany w
planie budżetu projektu „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach polegają na przeniesieniu
środków w wysokości 1 000 zł z paragrafu 4117 – składki społeczne pracowników projektu
na nowo utworzony paragraf 4417 dotyczący Podróże służbowe krajowe na potrzeby
prawidłowej realizacji projektu.
2. Przeniesienie kwoty 164 zł z wydatków zaplanowanych na koszty związane z realizacją
projektów nieinwestycyjnych (dział 750 rozdział 75095 § 4300) na dotację dla gminy Krosno
w ramach umowy na realizację wspólnego zadania bieżącego (dział 600 rozdział 60095
§ 2310). Dotacja będzie wykorzystana na zapewnienie hostingu oraz przedłużenie domeny
internetowej www.odlotowapolskawschodnia.pl do dnia 28 listopada 2015 r. Poniesienie
wydatku jest konieczne dla utrzymania trwałości zrealizowanego projektu
współfinansowanego ze środków UE „Odlotowa Polska Wschodnia”.
II) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Spraw
Społecznych:
1. Zwiększenie z wolnych środków planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85220 na łączną
kwotę 33 294 zł.
W związku z planowanym przekazaniem Ośrodkowi lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej
15/4, z przeznaczeniem na mieszkanie chronione osobom, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki, prosimy o zabezpieczenie środków finansowych na jego
funkcjonowanie. Środki w rozdziale 85220 §4260 i §4300 w kwocie 4 140,00 zł zostaną
przeznaczone na ponoszenie kosztów utrzymania lokalu, w szczególności kosztów dostawy

do lokalu mediów i usług oraz obciążeń z tytułu rozliczeń tych dostaw. Lokal wymaga
naprawy i konserwacji. Planuje się między innymi: naprawę pieców, wymianę drzwi,
listwowanie podłóg, wymianę uszkodzonych płytek glazury, malowanie ścian i sufitów,
dostosowanie instalacji elektrycznej do przyłączenia urządzeń grzewczych oraz wymianę
instalacji wodno-kanalizacyjnej. Łączny koszt usługi remontowo-montażowej oszacowano na
kwotę 24 500 zł (w załączeniu szczegółowy zakres robót). Kwotę 1200,00 zł w dziale 852,
rozdziale 85220 §4210 przeznaczono na zakup niezbędnego wyposażenia (pralka, odkurzacz,
szafka). Ponadto na podstawie § 2 ust 2, 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 14.03.2012 r. w sprawie mieszkań chronionych, zaplanowano wynagrodzenie
z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej wsparcie w mieszkaniu chronionym.
Wsparcie obejmować będzie m.in. i pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu
codziennym i świadczone będzie w czasie wolnym od pracy Ośrodka (sobota, niedziela,
święta tj.- 98 dni wolnych od pracy w 2015 r. x 3 godziny dziennie x 10 zł brutto za godzinę
= 2 940 zł + pochodne od płac w kwocie 514 zł).
2. Zwiększenie z wolnych środków planu wydatków w dziale 852, rozdziale 85205 na łączną
kwotę 17 268 zł:
Z powodu rezygnacji z pełnienia funkcji przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego
osoby, która funkcję tę pełniła do 31.12.2014 r. oraz koniecznością wykonywania czynności
przez 2 osoby, przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i jego zastępcy, wnoszę
o zwiększenie środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków specjalnych dla Zespołu
Interdyscyplinarnego, który zapewni jego obsługę organizacyjno-techniczną (kalkulacja
kosztów: 2 osoby x 500 zł brutto x 12 miesięcy = 12 000 zł + pochodne od płac 2 392 zł).
III) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Mienia
Komunalnego:
1. Wprowadzenie zadania inwestycyjnego – budowy miejsc parkingowych przy drodze
wewnętrznej na działce nr 133 wraz z chodnikiem.
W ramach budowy miejsc parkingowych wykonany byłby również chodnik, przebudowane
ogrodzenie oświetlenie (3 lampy). Dokumentacja projektowa oraz budowa nawierzchni
parkingu, chodnika i niezbędnej infrastruktury wyniosłaby 230 000 zł.
Finansowanie zadania z wolnych środków lat ubiegłych.
2. Wprowadzenie poniższych zadań remontowych do budżetu miasta na rok 2015:
Remont podwórka Słowackiego 15-17 – 25 tys. (zakres: utwardzenia terenu ażury
i polbruk),
Remont podwórka Słowackiego 15F – 15K – 100 tys. (zakres: wykonanie kanału
deszczowego 200 z wpustami i studniami, wykonanie podbudowy, ułożenie nowych ciągów
pieszych i drogi)
Remont promenady od Pięknej 2 do Wyszyńskiego – 75 tys. (zakres: rozbiórka
istniejącej kostki, usunięcie korzeni drzew, wykonanie podbudowy, ponowne ułożenie
tej samej kostki, umocnienie brzegów i wykonanie barier),
Finansowanie zadania z wolnych środków
IV) w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Staż
Miejską:
Zwiększeniu dochodów z tytułu sprzedaży dotychczas użytkowanego pojazdu Citroen
Berlingo NEL 3400A (dział 754 rozdział 75476 § 0870) i zwiększenie wydatków
inwestycyjnych (§ 6060) o tą samą kwotę. Proponowana zmiana umożliwi sfinalizowanie
transakcji zakupu nowego pojazdu dla Straży Miejskiej w Ełku.
V) w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:
Zakup usług remontowych dział 926 rozdział 92601 § 4270
Wprowadzenie do budżetu miasta wydatków ze środków własnych w kwocie 135 000 PLN.
Środki przeznaczone będą na wzmocnienie dźwigarów drewnianych na hali sportowej przy
ul. Kolbego w Ełku w zakresie wzmocnienia pasa dolnego i wzmocnień pionowych za
pomocą taśm węglowych.
Brakująca kwotę w wysokości 135 000 PLN proponuje się pokryć z wolnych środków.

VI) w zakresie pozostałych zmian:
1. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 612 686 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 1 000 000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej
dla ECK w Ełku (kwota pozostała do spłaty 390 000 zł) oraz zwiększa się przychody z tytułu
wolnych środków o kwotę 1 612 686 zł.
3. Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych z § 4350 i 4370 do § 4360 związane
jest ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia
2014 r.).
Ponadto wpłynęły dwie autopoprawki:
1. Polegająca na zwiększeniu wydatków w dziale 900 rozdział 90004 § 4300 o kwotę 90 000
zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowego zakresu robót, których realizatorem
byłby PUK Sp z o.o. w ramach „Zasad realizacji zadania własnego Gminy w zakresie
utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Ełku zawartych 31 grudnia 2008 roku”. Z
przedmiotowych środków zostanie przeprowadzona przycinka wiosenna drzew w pasach
drogowych oraz wzdłuż promenady oraz wycinka drzew. Środki na ten cel będą sfinansowane
z wolnych środków.
2. Polegająca na zwiększeniu dochodów i wydatków: dochody w kwocie 52 056 zł i wydatki
w kwocie 57 840 zł. Jest to związane z aneksowaniem umowy projektu „Rozwój turystyki
aktywnej płaszczyzną polsko-rosyjskiej współpracy” dofinansowanego ze środków Programu
Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 dotyczącym wydłużenia
terminu realizacji projektu do dnia 28 marca 2015 roku – szczegóły w piśmie w załączeniu do
protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionych projektów uchwał,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Ełku na lata 2015-2027.
Następnie członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie
zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Ełku na 2015
rok wraz z autopoprawkami.
3) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie szczegółowych
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk.
Na terenie naszego miasta utworzone zostanie mieszkanie chronione, którego prowadzenie
i zapewnienie w nim miejsc, zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) należy do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym.
Z mieszkania chronionego korzystać będą mogły osoby, które ze względu na trudną
sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia
w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym
przez jednostkę całodobowej opieki.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w mieszkaniu chronionym na terenie Gminy Miasta Ełk.
4) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok
2015.

Zgodnie z art. 73A ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), na wniosek gminy starosta może skierować
bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do
wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze
10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych w naszym mieście odbywać się będzie na rzecz
Miasta Ełku, na podstawie porozumienia zawartego między Starostą Ełckim a Gminą
Miastem Ełk. Refundacja kosztów ze środków Funduszu Pracy wynosić będzie do 60%
minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnym.
Podstawą zorganizowania prac społecznie użytecznych na terenie Miasta Ełku w 2015 r.
i zawarcia porozumienia jest sporządzenie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac
społecznie użytecznych i na jego podstawie opracowanie wniosku celem przekazania go do
Powiatowego Urzędu Pracy w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku na rok 2015.
5) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012
z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul.
Targowej w Ełku - w dniu 2 stycznia 2015 roku Prokurator Rejonowy w Ełku wniósł do Rady
Miasta Ełku skargę na uchwałę Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia
regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.
Wskazał on na konieczność zindywidualizowania inkasentów bezpośrednio w uchwale
Nr XVII/151/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego z dnia 27 marca 2012 r., poz. 1117) w sprawie ustalenia regulaminu
Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej w Ełku.
Pobór inkasa na targowisku miejskim przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.
o. w Ełku odbywa się zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr XVII/150/2012 Rady Miasta Ełku z
dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
terminów płatności i określenia sposobów jej poboru (Dziennik Urzędowy Województwa
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2012 r., poz. 1189) - „ Zarządza się pobór opłaty
targowej w drodze inkasa przez Zarządcę Targowiska”.
Takie samo stanowisko w podobnej sprawie zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi – wyrok z dnia 10.01.2014r. sygn. I SA/Łd 1027/13.
Mając powyższe na uwadze wnosimy o uznanie powyższej skargi za bezzasadną.
Skargą zajmowała się Komisja Rewizyjna.
Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Michał Tyszkiewicz powiedział, że Komisja
Rewizyjna po szczegółowej analizie przedłożonych materiałów przyjęła stanowisko
Prezydenta Miasta, uznając skargę za bezzasadną.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 9 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę Nr XVII/151/2012 z
dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego przy ul. Targowej
w Ełku – uznając skargę za bezzasadną.
6) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

albo miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem,
klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej
opieki.
Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w
drodze uchwały. Prowadzenie nadzoru - wynikające z przepisów cytowanej wyżej ustawy –
wiąże się z zapewnieniem właściwych warunków funkcjonowania placówki i wymaganej
jakości świadczonej opieki. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zwane dalej "osobami upoważnionymi". W
przypadku stwierdzenia, że podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny
opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki, organ sprawujący nadzór
zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości
w wyznaczonym terminie. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części,
organ sprawujący nadzór sporządza stanowisko na piśmie i przekazuje je podmiotowi
prowadzącemu żłobek lub klub dziecięcy albo dziennemu opiekunowi. W przypadku
nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości, wójt, burmistrz lub prezydent
miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo rozwiązuje umowę z dziennym
opiekunem bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Podjęcie uchwały Rady Miasta Ełku w przedmiotowej sprawie nie wiąże się z dodatkowymi
kosztami.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami
dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi.
7) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt uchwały w sprawie stypendiów,
nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
Przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień
sportowych przyznawanych w kulturze fizycznej ma na celu wprowadzenie tekstu
ujednoliconego dotychczas obowiązującej uchwały i jej zmian.
Ponadto uchwała wprowadza możliwość wręczania stypendiów trenerom ełckich klubów
osiągających wysokie lokaty we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
Przedstawione zmiany są odpowiedzią na liczne wnioski i postulaty ełckich klubów
sportowych odnośnie uregulowania możliwości uzyskiwania stypendiów sportowych przez
trenerów. Taki sposób nagradzania stanowi właściwą motywację w dążeniu do osiągnięcia
wyższych wyników w klubach sportowych działających na terenie miasta Ełku.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu uchwały,
w głosowaniu wzięło udział 11 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 11 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt uchwały w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych
przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej.
8) Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt stanowiska Rady Miasta Ełku
w sprawie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023.
Ogłoszony 22 grudnia 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt dokumentu
„Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”, nie uwzględnia kontynuacji
modernizacji drogi krajowej DK 16 stanowiącej trasę komunikacyjną łączącą wschodnią część
województwa warmińsko-mazurskiego z ośrodkami centralnej i zachodniej części Polski.
Zgodnie z istniejącymi założeniami rozwoju infrastruktury komunikacyjnej we
wschodnich obszarach Polski, przypisywana jest dla Ełku rola węzła, w którym zbiegają się
planowana droga S 61, istniejąca DK 16 z trasą linii kolejowej Rail Baltica.
Ograniczenie modernizacji drogi DK 16 do odcinka Olsztyn - Mrągowo spowoduje dalej
wykluczenie komunikacyjne obszarów wschodnich naszego województwa.

Mając na uwadze dobro mieszkańców i dalszy dynamiczny rozwój obszaru ełckiego
i województwa warmińsko – mazurskiego, Rada Miasta apeluje o podjęcie stosownych działań,
które spowodują wprowadzenie drogi krajowej nr 16 do Programu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2014-2023 – projekt stanowiska wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu.
Radny Michał Tyszkiewicz powiedział, że warto byłoby rozważyć zasadność i celowość
funkcjonowania naszego miasta w Stowarzyszeniu „Szesnastka”.
Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Andrzej Semeńczuk - takie zapytanie od
Zarządu Stowarzyszenia o dalszą celowość istnienia Stowarzyszenia „Szesnastka” pójdzie do
samorządów, będących członkami.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu stanowiska,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 10 głosami „za” - jednomyślnie zaopiniowali
pozytywnie projekt stanowiska Rady Miasta Ełku w sprawie Programu Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023.
***
Z-ca Prezydenta Miasta Kamil Buksa omówił projekt postanowienia w sprawie
przeniesienia obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku. Propozycja przedstawiona
przez Prokuratora Generalnego jest niekorzystna dla miasta Ełku. W naszym przekonaniu
instytucje i organy - zwłaszcza samorządowe, jak i państwowe, w tym wymiaru
sprawiedliwości, powinny być spójne terytorialnie z administracyjnym podziałem szczebla
wojewódzkiego. Dlatego też chcemy wyrazić negatywną opinię do propozycji przedstawionej
przez Prokuratora Generalnego zawartej w piśmie Ministra Sprawiedliwości, dotyczącej zmiany
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie utworzenia
prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów
właściwości – projekt postanowienia wraz z uzasadnieniem w załączeniu do protokołu.
Członkowie Komisji przystąpili do zaopiniowania omówionego projektu postanowienia,
w głosowaniu wzięło udział 10 radnych.
Członkowie Komisji w głosowaniu jawnym; 8 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” i 2
glosach „wstrzymujących” zaopiniowali pozytywnie projekt postanowienia w sprawie
przeniesienia obszaru właściwości Prokuratury Rejonowej w Ełku.
Do punktu 4
Przewodniczący Komisji Jan Stradczuk powiedział, że wszyscy członkowie Komisji
otrzymali propozycję planu pracy Komisji na 2015 rok – czy są jakieś uwagi czy wnioski?
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i jednomyślnie, poprzez aklamację przyjęli plan pracy
Komisji na 2015 rok – w załączeniu do protokołu.
Do punktu 5
W tym punkcie nie wniesiono dodatkowych tematów pod obrady Komisji.
Na tym posiedzenie i protokół zakończono.
Protokółowała:
Przewodniczący Komisji
Małgorzata Stachowiak
Jan Stradczuk

